
 

Gabinete do Vereador Paulo Valgueiro  

Praça Santos Dumont, S/N - Centro, TEL: (087) 3862-9273 FAX (087) 3861.4260, Petrolina-PE/CEP 56.304-200 

Internet : www.camarapetrolina..pe.gov.br  – E-mail: camarapetrolina@uol.com.br 

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA-PERNAMBUCO 

CASA VEREADOR PLÍNIO AMORIM 

 

 

REQUERIMENTO Nº 273/2019 

O Vereador PAULO TARCÍSIO FEITOSA VALGUEIRO que abaixo subscreve, requer 

à Mesa Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, seja 

consignado por esta Casa Legislativa uma MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES à Igreja 

Batista Missionária Central, pela comemoração dos seus 25 (vinte e cinco anos) 

de um grande trabalho evangelístico em nossa cidade. 

A IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA CENTRAL – IBMC, foi emancipada no dia 08 de 

agosto de 1994, sobre a liderança do casal de obreiros, pastor Manoel Moreira e sua 

esposa Maria Elizabete. 

Muitas foram as dificuldades e obstáculos vencidos ao longo de sua história, para a 

glória do Senhor Jesus. Muitas foram as vidas impactadas pelo seu trabalho 

missionário. 

Passados 25 anos desse início, a igreja vive um grande momento de crescimento e 

avivamento.  

A igreja conta hoje com aproximadamente 2.150 membros e mais de 350 congregados, 

possui uma Sede própria, 14 congregações e 07 pontos de Pregação, estando 

presente em Petrolina e mais 6 cidades do estado de Pernambuco. 

A igreja hoje é presidida pelo Pastor Cícero Ferreira de Souza e sua adjutora 

Missionária Joseane Ferreira. 

Assim, mais do que justa a apresentação de moção de aplausos à Igreja Batista 

Missionária Central e, atendidas às formalidades de praxe, REQUEREMOS que conste 

na ata desta Sessão Legislativa, Moção de Aplausos, direcionada à IBMC, na pessoa 

do seu Presidente Pastor Cícero Ferreira de Souza, indicando-se o endereço: Avenida 

da Integração, 210, Palhinhas, Petrolina-PE para envio de correspondência.  

Dá decisão desta Casa, dê-se ciência ao Pastor Cícero Ferreira de Souza e sua 

adjutora Missionária Joseane Ferreira. 

Sala das sessões, 03 de setembro de 2019. 

 

PAULO TRACÍSIO FEITOSA VALGUEIRO  

VEREADOR – MDB 
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